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KOOP & CORDELIA
ARPONEN
Koop on laulaja ja musiikkialan ammattilainen.
Hän on kotoisin Isosta-Britanniasta ja muutti
Seinäjoelle vuonna 2020. Koop on asunut
Seinäjoella myös vuonna 2008.
Cordelia on tapahtuma-alan ammattilainen.
Hän on kotoisin Isosta-Britanniasta ja muutti
Seinäjoelle vuonna 2020.

TEKSTI OUTI RANTALA KUVAT MINNI PITKÄMÖ

Tavarat ovat löytäneet jo paikkansa Koop ja Cordelia Arposen kodissa.
Lomailun jälkeen kypsyi ajatus jäädä pysyvästi Seinäjoelle. Kaupunki
tarjoaa kaiken, mitä nelihenkinen perhe tarvitsee.
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Keväällä 2020 perhe tuli Suomeen lomalle pariksi
kuukaudeksi.
– Vuokrasopimus Lontoon asunnosta oli päättynyt ja
siirsimme tavarat varastoon odottamaan, että pääsemme muuttamaan Keski-Englantiin, josta olimme ostaneet talon.
He saivat tutulta käyttöönsä mökin Nurmosta. Loman
aikana kaikki tapahtumat Englannissa peruttiin, joten he
alkoivat miettiä tulevaisuutta uusiksi. Koop työskenteli
Citizen Ticketissä Euroopan liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja Cordelia teatterissa, jossa hän hoiti vierailevien
esiintyjien ja teatterin väliset sopimukset ja järjestelyt.
– Tapahtuma-alan työt loppuivat Englannissa koronan takia. Samaan aikaa saimme Suomesta työtarjouksia, ja mielenkiintoisia projekteja oli alkamassa. Viihdymme täällä ja päätimme jäädä pysyvästi Suomeen,
Cordelia sanoo.
He ostivat talon Nurmosta, joka oli loman aikana
osoittautunut viihtyisäksi paikaksi. Loppuvuodesta 2021
he hakivat Englannista tavaransa. →

rposen perheen aamiaispöydässä on leppoisa
tunnelma. Remy-vauva istuu Cordelian sylissä ja
Koop avaa Harrisonille kännykkäpelin. Nelivuotias näpyttää peliä innokkaasti.
– Harrison tykkää myös ulkoilla paljon. Käymme joskus laavulla paistamassa makkaraa, Koop paljastaa.
Heidän mielestään asuminen Seinäjoella antaa lapsiperheille enemmän mahdollisuuksia harrastaa ja nauttia
monipuolisesta luonnosta Lontooseen verrattuna.
– Vien Harrisonin melkein joka päivä päiväkotiin polkupyörällä. Tämä ei olisi ollut mahdollista Lontoossa.
Harrison on syntyjään lontoolainen ja Remy on
seinäjokelainen.
– Remy syntyi kaksi viikkoa lasketun ajan jälkeen,
vain päivä ennen kuin muutimme uuteen kotiin, Cordelia
naurahtaa.
Cordelia on löytänyt Facebookin kautta äiti-lapsiporukan, jonka kanssa hän käy lenkillä säännöllisesti.
Suurkaupungissa asuneen näkökulmasta Seinäjoki sopii
ihanteellisesti perhe-elämälle.
– Kaikki löytyy läheltä, luontoon pääsee kotiovelta ja
kaikki palvelut ovat 5–10 minuutin ajomatkan päässä.

KOOP & CORDELIA
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Uusi into musiikkiin

Tervetullut yhteisöön

Koop ja Cordelia tutustuivat yliopistossa vuonna 2006,
jolloin he soittivat samassa bändissä. Heillä on useita
yhteisiä Provinssi-reissuja takana. Vuosien aikana heille
on muodostunut läheinen ystäväpiiri Seinäjoelta.
– Olen käynyt joka vuosi Provinssissa, ensimmäisen
kerran 17-vuotiaana pikkuserkkuni kutsusta. Cordelia on
työskennellyt festareilla brittiesiintyjien yhteyshenkilönä, Koop kertoo.
Koopin sukujuuret ovat isän puolelta Suomessa, jossa
hän on käynyt armeijankin. Yliopiston jälkeen hän tuli
kesätöihin Seinäjoelle vuonna 2008. Se oli yksi hänen
elämänsä käännekohdista.
– Olin ollut pari kuukautta VR:llä ratahuoltotöissä, kun
huomasin ilmoituksen Idols-karsinnoista.
Vuoden 2008 Suomen Idols-kisan voitto toi Koopille
töitä laulajana. Hän lähti Helsinkiin, jonne myös Cordelia
muutti. Kun Koopin bändi hajosi vuonna 2015, pariskunta
lähti kiertämään Eurooppaa ja päätyi muutaman kuukauden jälkeen Isoon-Britanniaan.
Laulaminen jäi Koopilta viideksi vuodeksi. Hän työskenteli pari vuotta puuseppänä ja sen jälkeen lippupalveluyrityksen kehityspäällikkönä.
Nyt laulaja keikkailee jälleen, ja bändi Flute of Shame
on kasattu uudelleen.
– Olen löytänyt uuden innon omaankin musiikkiin.
Hoidan tällä hetkellä freelancerina Warner Musicin
puolesta eri artistien sopimuksia yhteistyökumppanien
kanssa. Pete Parkkosen kanssa olen tehnyt yhteistyötä
pitkään. Hän on hyvä ystäväni ja Harrisonin kummisetä.
Koop on lisäksi auttanut sponsorien hankinnassa
Lapua-elokuvan tuotantoprojektia.

Arposen perheen kotikieli on englanti, mutta kodin
ulkopuolella kommunikoidaan myös suomeksi. Koop on
syntynyt Lappeenrannassa, muuttanut perheen mukana
2-vuotiaana Belgiaan ja 5-vuotiaana Englantiin.
– Minulle on tärkeää, että on yksi kieli, jolla pystyn
ilmaisemaan itseäni syvällisesti. Suomen sanavarastoni
on jäänyt suppeaksi. Lapsuudenkodissani puhuin isän
kanssa suomea ja äidin kanssa hollantia. Vanhemmat puhuivat keskenään saksaa, koska olivat tavanneet toisensa
Itävallassa työskennellessään. Siskoni kanssa, koulussa
ja kavereiden kanssa puhuin englantia, joten siitä tuli
minulle vahvin kieli, Koop tuumaa.
Suomen kieli on harjaantunut uuteen naapurustoon
tutustuessa.
– Täällä on mukavat naapurit. Olemme tunteneet
itsemme tervetulleiksi yhteisöön, Cordelia kiittää.
– Aika hauska juttu kävi ilmi, kun olimme muuttaneet:
yksi naapuri on britti. Hänen kanssaan on mukava höpötellä, Koop lisää.
Joulun aikaan herkuttelu kerrytti kiloja Koopille, ja hän
mietti, missä voisi tehdä ruumiillista työtä parina päivänä
viikossa. Asia tuli naapurin kattoyrittäjän kanssa puheeksi.
– Naapuri kysyi, osaanko koota rakennustelineitä. Minulla oli kokemusta rakennusalalta, joten sain työn. Sen
ansiosta painoa putosi kahdeksan kiloa, Koop iloitsee.
Kotipihan pohjalaistyylinen aitta on synnyttänyt
persoonallisen liikeidean, jonka kehittämiselle Seinäjoen
yritysmyönteinen ilmapiiri voi luoda otollisen maaperän.
– Olemme suunnitelleet, että pihassamme oleva
aitta sopisi hyvin bed and breakfast -tyyppiseen
palveluun, jossa olisi tarjolla ihmisille englantilaistyylistä majoitusta, Koop visioi. •
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SUOSITTELEMME SEINÄJOKEA, KOSKA
Seinäjoella tuntee olevansa tervetullut yhteisöön. Kaupungista löytyy
paljon tekemistä lapsiperheelle ja aikuisille. Ainoastaan
curling-rata puuttuu. Täällä on kaikki, mitä elämässä tarvitsee.

KOOP & CORDELIA

7

ARPONEN

AVA R U U D E N TÄ H D E T

AVA R U U D E N TÄ H D E T

Tanssien lakeuksille
Mila Miloff on kotiutunut Seinäjoelle hyvin. Hän on saanut
toteuttaa unelmansa itsenäisenä yrittäjänä ja tanssipedagogina.

1.

Mistä ja miksi muutit Seinäjoelle?

Olen lähtöisin Georgian pääkaupungista Tbilisistä.
Tulin vuonna 1995 Helsinkiin kansainväliseen balettikilpailuun
kilpailijana. Olin 22-vuotias. Jäin Suomeen töihin klassisen
baletin opettajaksi.
Tulin Seinäjoelle vuonna 1999 Silkkivarvas-tanssikoulun opettajan äitiysloman sijaiseksi. Oppilaiden vanhemmat ottivat minut
vastaan lämpimästi ja tunsin itseni tervetulleeksi. Missä kohdellaan hyvin, siellä haluaa olla.

2.

Millaista on työskennellä Seinäjoella?

Opiskelin suomea ja suoritin yrittäjän ammattitutkinnon. Minulla on myös rehtorikoulutus. Opetin Silkkivarvas-tanssikoulussa vuoteen 2003, jolloin se lopetti ja oppilaat siirtyivät
perustamaani Miloff Tanssiopistoon. Silkkivarvas oli aloittanut
vuonna 1991. Olemme antaneet tasokasta tanssin- ja baletinopetusta Seinäjoella jo 30 vuotta. Vuonna 2005 perustin Miloff
Boutiquen, Etelä-Pohjanmaan suurimman myyntiin ja maahantuontiin erikoistuneen tanssitarvikeliikkeen.

MISSÄ KOHDELLAAN
HYVIN, SIELLÄ
HALUAA OLLA

Pidän huippusaavutuksena, että Seinäjoen kaupunki myönsi
tanssiopistolle tanssin taiteen perusopetusluvan vuonna 2006.
Annamme Seinäjoella ja Kauhajoella klassisen baletin opetusta,
joka perustuu arvostettuun ja dokumentoituun Vaganovamenetelmään. Tarjoamme monipuolisesti nykytanssin eri muotoja showtanssista jazztanssiin kaikenikäisille. Olemme edustaneet Seinäjokea MM-kisoissakin ja oppilaitamme opiskelee
Pietarissa Vaganova Akademiassa.
Seinäjoella on hyvä työskennellä yrittäjänä, koska täällä ollaan
yrittäjähenkisiä. Työtä riittää. Olen onnekas, että on vanhempia,
jotka arvostavat koulutustani ja työtäni ja haluavat tuoda lapsensa tanssiopistoon. Lapset ovat aivan ihania ja innokkaita oppilaita. He ovat parasta työssäni. →

TEKSTI OUTI RANTALA KUVAT MINNI PITKÄMÖ
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Miten sopeuduit uuteen
kotikaupunkiin?

Vuosien saatossa olen saanut hyviä ystäviä ja tukea.
Aluksi minulla ei ollut tukiverkostoa, jolta olisin saanut apua käytännön asioissa. Otin itse selvää kaikesta.
Onneksi olen sisukas, niin kuin suomalaisetkin. En olisi
kokenut yrittäjä nyt, jos joku muu olisi puolestani järjestänyt asioita. Suomessa saa aina hyvän ja ammattimaisen
palvelun. Viranomaiset auttavat kaikissa asioissa, kun
osaat selittää asiasi selkeästi ja odotat kärsivällisesti. En
koskaan ole joutunut huijatuksi.

SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
täällä on hyvä työskennellä itsenäisenä yrittäjänä. Kaupunkia
kehitetään viihtyisäksi ja kodikkaaksi. Ihmiset ovat ihania, ja joka
paikassa saa hyvän palvelun.

Ponnistelin valtavasti saadakseni tunnettuutta Seinäjoella. Ulkomaalaisena tämän eteen pitää tehdä tosi paljon
töitä ja näyttää hyviä tuloksia, että sinut huomioidaan ja
hyväksytään. Lähdin jopa politiikkaan siksi, että nimeni
tulisi tunnetuksi.
Poikani kannalta oli oikea ratkaisu muuttaa Seinäjoelle.
Ilya oli silloin juuri täyttänyt 7 vuotta. Minä olen temperamenttinen ja spontaani, ja Ilya on ollut pienestä pitäen
harkitseva ja supertarkka, että asiat tehdään oikein. Hän
sopeutui mainiosti Seinäjoelle. Hänestä on tullut tunnollinen työntekijä. Ilyalla on päivätyönsä lisäksi pakohuone-yritys. Toimimme samoissa tiloissa. Rakas poikani
meni viime kesänä naimisiin ihanan tytön kanssa.

4.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Työviikon jälkeen lauantaina käyn saunassa.
Sunnuntaina minulla on kotona pyjamapäivä, jolloin
lepään ja hoidan kotiasioita. En tee mitään, ellei ole ihan
pakko. Haaveilin lapsuudessani omakotitalosta. Aluksi
asuimme Ilyan kanssa Seinäjoen keskustassa, mutta seitsemän vuotta sitten rakennutin talon. Jos minulla olisi
enemmän aikaa, olisi kiva istuskella terassilla ja ottaa
aurinkoa.

5.

Mikä pitää sinut Seinäjoella?

Seinäjoesta on tulossa kodikas ja viihtyisä kaupunki. Rakastan seinäjokelaisia, ja olen viihtynyt täällä.
Seinäjoki on minun kaupunkini. Seinäjoella saa hyvän ja
ammattitaitoisen palvelun. Oppilaani ovat suloisia ja vanhemmat kannustavia. Saan vanhemmilta pääosin hyvää
palautetta. Suhtaudun positiivisesti kritiikkiin, otan opiksi ja korjaan asiat. Tällä tavalla kehitän toimintaa. Nämä
kaikki asiat pitävät minut Seinäjoella. •
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Mila on on Miloff-tanssiopiston ja Miloff Boutiquen
yrittäjä, balettitanssija ja tanssipedagogi. Hän on
kotoisin Georgiasta ja tuli Seinäjoelle vuonna 1999.
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EI TÄMÄ HELSINGISSÄ
OLISI EDES MAHDOLLISTA

n koskaan ajatellut päätyväni asumaan Seinäjoelle. Olin asunut ja työskennellyt hotellivirkailijana
Helsingissä jo 13 vuotta. Vierailin aika ajoin äitini
luona Jyväskylässä, ja silloin tapahtui jotain, joka muutti
elämäni suunnan.
Minulla oli käytössä eräs deittisovellus. Siinä oli etäisyysrajoitus päällä. Helsingissä ollessani en olisi ikinä
kohdannut sovelluksen kautta Seinäjoella asuvaa Villeä,
mutta nytpä niin kävi. Tapasimme ja rakastuimme, ja
aloimme pian suunnitella yhteistä elämää Helsingissä.
Olen kotoisin Iso-Britanniasta, Chesterin kaupungista.
Äitini rakastui suomalaiseen mieheen, ja me muutimme Jyväskylään, kun olin 10-vuotias. Alussa minulla oli
vaikeaa, kun en tietenkään puhunut sanaakaan suomea.
Olen kuitenkin rakentanut elämäni nyt Suomeen ja
Seinäjoelle.
Minun ja puolisoni Villen Helsinkiin muutto jäi, kun
Ville sai hoitoalalta fysioterapeuttina ja psykiatrisena
hoitajana hyvin töitä Seinäjoelta. Minä aloin olla kyllästynyt hotellialaan. Lisäksi tuntui vapauttavalta tajuta,
miten väljästi Seinäjoella voi asua samalla rahalla, jolla
Helsingissä saa pienen yksiön. Olin asunut 25 neliön
asunnossa vuosia. Nyt asumme leveästi Soukkajoen kodissamme, yhdessä Villen 13-vuotiaan pojan kanssa.
Verkkokauppayrittäminen oli alun perin Villen idea.
Hän sai päähänsä, että olisi kiinnostava pitää verkkokauppaa. Akvaarioala puolestaan oli minun keksintöni.
Olen lapsuudessa ja nuoruudessa käytännössä elänyt
eläinkaupoissa, sillä sukulaiseni ovat alalla. Perustimme
Fishtank.fi:n Villen kanssa yhdessä.
Yrityksemme on lähtenyt hyvin käyntiin. Muutaman
vuoden sisään olemme laajentaneet uusiin tiloihin ja lisänneet varastotilaa kolmeen kertaan. Aluksi meidän piti
startata hyvin pienesti: suunnittelimme raivaavamme
kodista pari hyllyä yrityksen varastoksi. Homma kuitenkin lähti nopeasti kasvamaan. Ryhdyimme saman tien
myös akvaariotarvikkeiden tukkuliikkeeksi, ja olemme
useiden brändien maahantuoja, joten tilaa tarvitaan.
Tällaiseen määrään varastotilaa ei olisi pääkaupunkiseudulla mitään mahdollisuuksia taloudellisesti.
Minä pyöritän yrityksemme päivittäistä toimintaa.
Ville toimii psykiatrian hoitoalalla, ja on siinä huippu.
Hänellä on myös oma yrityksensä, joka tarjoaa tatuointien poistoa.
Olen tyytyväinen elämääni Seinäjoella. Tuntuu uskomattomalta, että päätyminen tänne ja tämä yritys ovat
molemmat ihan vahinkoja. Kotikaupunkini Chester on
vähän isompi kuin Seinäjoki, ja todella vanha ja upea
arkkitehtuuriltaan. Kaupungissa on esimerkiksi muuri
keskiajalta. Seinäjoki on erilainen, mutta kiva kaupunki.
En ikinä vaihtaisi tätä pois, mitä olen täältä saanut. •

Alan Morris sanoo akvaarioyrityksensä
menestyksen olevan sattumien sarja.
Seinäjoelle päätyminenkin oli silkka
vahinko. Kaikesta päätellen kuitenkin
onnekas sellainen.
TEKSTI KIRSI HAAPAMATTI KUVAT MINNI PITKÄMÖ
Akvaariokasvien kasvatus on tarkkaa puuhaa,
ja vaatii erityiset kasvatuskaapit. Tässä asuu
nuolimyrkkysammakko. Eläimiä yritys ei
kuitenkaan toistaiseksi varsinaisesti myy,
mutta laajentaminen on mietteissä.

SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
keskustan kahvila Valkoinen puu on oikea
keidas. Muistan, kun löysin sen ensi kertaa.
Se on ollut todellinen pelastus kaltaiselleni
ihmiselle, joka tykkää viettää aikaa
kaupungilla kaikessa rauhassa ohikulkevia
ihmisiä katsellen.

ALAN
MORRIS
Alan pyörittää puolisonsa kanssa
akvaariotarvikkeisiin erikoistuneita
yrityksiä Fishtank.fi ja Terraario.fi.
Kivijalkaliike ja varastotilat sijaitsevat
Kapernaumissa. Hän on kotoisin
Iso-Britannian Chesteristä ja asunut
Seinäjoella vuodesta 2018.
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YRITTÄJYYDEN
YKKÖNEN
KUVA MARKO KOIVUPORRAS

S

einäjoella yrittäjähenki ja yhteistyökyky ovat
dna:ssa, ja kaupunki menestyy toistuvasti yrittäjyysvertailuissa. Yritysten usko Seinäjokeen
näkyy vahvana sitoutumisena ja investointihalukkuutena. Yritysten toteuttamat investoinnit Seinäjoelle olivat
yli miljardi euroa vuosina 2017–2021. Eikä tahti ole juuri
hiipunut.
Tällä hetkellä rakenteilla on Atrian historian suurin
investointi, 155 miljoonan euron siipikarjatuotannon laajennus Seinäjoen tuotantolaitoksen yhteyteen.
Ensimmäiset sopimukset Seinäjoelle rakentuvan
datakeskuksen käytöstä on allekirjoitettu ja Seinäjoen
lentoasema on monin tavoin nousukiidossa. Dronamics
Global Ltd valmistelee miehittämättömien rahtilentojen
käynnistämistä Seinäjoella.

Asemanseudusta solmukohta
Yksi Seinäjoen tärkeimmistä investointialueista on aseman alue. Yhteensä noin 30 hehtaarin alueesta rakentuu
2020-luvulla vaiheittain yksi Suomen näyttävimmistä ja
vilkkaimmista joukkoliikenteen ja liikkuvien ihmisten
solmualueista. Asemasta rakentuu myös satojen ihmisten työskentely-ympäristö ja koti. Asema on kiinteä osa
kaupungin ydinkeskustaa. Asemalta uudelle Keskustorille
on vain 100 metriä. •

Y R I T TÄ J Y Y D E N
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TEKSTI KIRSI HAAPAMATTI KUVA MINNI PITKÄMÖ

GLENN IHMEMAASSA

ELI SUOMALAISESSA MARJAMETSÄSSÄ

AVA R U U D E N TÄ H D E T

Glenn Murray sanoo olevansa kotoisin Australian mettistä (´bush´) ja
olevansa paha suustaan, joten sopeutuminen Etelä-Pohjanmaalle on
onnistunut. Kivuitta se ei käynyt.

1.

Miten päädyit Seinäjoelle?

Vaikka voisi kuvitella, että trukkikuskin tai bussinkuljettajan töissä, joita muun muassa olen Australiassa tehnyt,
sillä ei olisi niin merkitystä.

Tapasin suomalaisen tyttöystäväni kotimaassani Australiassa. Hän puhui ruotsia, ja luulin että hän oli
ruotsalainen. Ei minulla ollut mitään käsitystä siitä, että
Suomi on kaksikielinen maa. Hän oli vierailulla Australiassa, mutta meneillään olivat hänen reissunsa viimeiset
päivät. Hän palasi Suomeen, mutta hän tuli pian takaisin
pidemmäksi aikaa. Jossain vaiheessa kypsyi ajatus, että
muuttaisimme Seinäjoelle. Tai itse asiassa muutimme
naapurikuntaan, Ilmajoen Munakkaan.

2.

Täysin suomen kieltä taitamattomana, silloin alussa,
vedin kyllä parkouria ja freegym-tunteja lapsille Seinäjoen Voimistelijoissa. Se oli hauskaa. Vaikka monet lapset
arastelivat englantia puhuvaa ohjaajaa alussa, minusta
tuli lopulta joidenkin lasten todellinen suosikki ja he roikkuivat minussa kuin apinat.

4.

Mikä yllätti sinua täällä eniten?

Opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa
tradenomiksi. Opiskelut ovat lopputyövaiheessa. Opinnoissa painotetaan kovasti yrittäjyyttä, joka on täällä
seudulla voimakas piirre.

Ehdottomasti luonto ja se, miten täällä voi nauttia siitä. Voi poimia metsästä marjoja suoraan suuhun! Ei
sellaista voi tehdä Australiassa, missä melkein jokainen
metsän antimista voi olla myrkyllinen. Kun äitini vieraili
meillä, hän oli aivan haltioitunut sienistä ja marjoista,
joita voi poimia noin vain kuka tahansa. Australiassa ei
ole jokamiehenoikeutta, joka mahdollistaisi tällaisen. Plus
tietenkin vielä se jatkuva myrkyttymisen uhka. Muistan,
kun olin juuri tottunut syömään mustikoita suoraan metsästä ja kahmaisin niitä metsäretkellä suuhuni. Tyttöystäväni huomautti, etteivät nuo ole mustikoita. Olin varma,
että nyt se on menoa – olen syönyt erheessä myrkkymarjoja. (Kyseessä oli varmaankin juolukka, toim. huom.)

3.

Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaa-aiheisen matkailupodcastin ja -videoiden tekeminen on aikaa vievä ja
rakas harrastus. Joku on sanonut, että tee työksesi, mitä
rakastat, niin sinun ei tarvitse enää koskaan tehdä töitä.

Do what you love and you don’t
need to work a day in your life.

Kuvaile alkuaikojesi kokemuksia
ja vertaa niitä nykyhetkeen?

Ehkä siis toivoisin, että erilaisten videoiden ja podcastien
tekeminen tai valokuvaus voisi olla ammattini jatkossa. →

Muutimme keskelle ei mitään, paikkaan, jossa ei ole
julkista liikennettä. Minulla ei ollut autoa. Tyttöystävääni ja hänen perhettään lukuun ottamatta tunsin olevani
tosi yksin. En tuntenut ketään. Koetin hakea tietoa, mitä
kaikkea ympäristöllä olisi minulle tarjota, harrastuksia ja
tekemistä, mutta kaikki tieto oli suomeksi. Juuri kukaan
ympärilläni ei puhunut englantia. En ollut kauhean iloinen
noina aikoina.

SUOSITTELEN
SEINÄJOKEA, KOSKA

Sitten aivan sattumalta tapasin Markin (Wiltshear) ja
hänen kauttaan löysin kokonaisen muualta muuttaneiden yhteisön. Ennen Markia minulla ei käytännössä ollut
englantia puhuvaa kaveripiiriä täällä. Siitä tapaamisesta
alkoi oikeastaan aivan uusi elämänvaihe.

Seinäjoki on ikään kuin liima, joka
tekee koko Etelä-Pohjanmaan
alueesta niin vahvan. Maakunnassa on
valtavasti nähtävää ja koettavaa niin,
että tämä on Suomen paras kohde oli
sitten kyse bisneksestä, harrastuksista
tai matkailusta.

Minulla on lukihäiriö, joka hidastaa vieraiden kielten
oppimista. Pärjään kyllä suomen kielellä arkisissa tilanteissa, opiskelin suomea kuitenkin parin vuoden ajan
Etelä-Pohjanmaan opistolla. Suomen kielen osaamista
edellytetään melkein kaikissa töissä, joita olen hakenut.

GLENN
MURRAY

Mitä haluaisit tehdä jatkossa täällä?

Glenn opiskelee SeAMKissa liiketaloutta ja tekee Etelä-Pohjanmaata esittelevää podcastia
ja videoita yhdessä Mark Wiltshearin kanssa. Glenn on kotoisin Australiasta, Cairnsista,
Queenslandin osavaltiosta ja asunut Seinäjoen naapurikunnassa Ilmajoella vuodesta 2013.
G L E N N M U R R AY
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1.

4.

Miten päädyit asumaan Seinäjoelle?

Olet integroimassa kansainvälisiä
asukkaita Seinäjoella myös
muutoin. Miten?

Olin töissä Harrodsin tavaratalossa Lontoossa.
Tapasin työpaikalla Peräseinäjoelta kotoisin olevan
naisen, josta tuli myöhemmin vaimoni. Saimme lapsia
ja elimme Lontoossa, mutta kun lapset alkoivat tulla
kouluikään, päätimme muuttaa Suomeen. Perheemme
oli kaksikielinen: kotona lapset puhuivat äitinsä kanssa
suomea ja minun kanssani englantia. Yhteinen kotikielemme oli englanti. Niin on edelleen, vaikka olemme
sittemmin eronneet ja minulla on uusi vaimo Satu ja
hänen kanssaan nyt iso yhdistelmäperhe ”blended
family”, kun mukana ovat hänenkin lapsensa.

Olen perustanut WhatsApp-ryhmän paikallisille englanninkielisille asukkaille. Haluan, ettei kenenkään alueelle
muuttavan tarvitse enää olla yksin ja jäädä yksin kaikkien järjestettävien asioiden keskelle. Meillä on koko
ajan aktiivista yhteydenpitoa kaikenlaisista asioista oli
sitten kyse asunnon etsimisestä tai työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamisesta. Englanninkielisessä ryhmässä on nelisenkymmentä jäsentä. Saman verran on
myös espanjankielisessä tänne perustetussa ryhmässä.

2.

5.

Miten pystyit jatkamaan työelämässä, kun muutit Seinäjoelle
suomen kieltä taitamattomana?

Olet kotoisin Etelä-Lontoosta.
Millaiselta nykyinen elinympäristö
näyttää siihen verrattuna?

Onnistuin tuomaan työt mukanani, eli jatkoin etänä. Nyt
teen töitä yrityksessämme, joka auttaa suomalaisyrityksiä vientiponnistuksissa ulkomaille.

3.

OLEN SE
ENGLANTILAINEN
HEPPU HATUSSAAN
M A R K W I LT S H E A R I N T U N T E VAT
SEINÄJOELLA MELKEIN KAIKKI

Asun Hallilassa, joka on upea naapurusto. Ihailen kovasti
rintamamiestaloja, ja niitä Hallilassa riittää, vaikken itse
valitettavasti asukaan sellaisessa. Hallila on mukava
asuinalue ja kätevän lähellä keskustaa.

Kerro WIISEstä?

6.

E-P WIISE ry on perustettu verkostoitumista
varten. Sen kautta luodaan yhteyksiä, jotka edistävät
työskentelymahdollisuuksia. Seinäjoelle ja maakuntaan
muuttaa jatkuvasti hyvin korkeasti koulutettua väkeä.

Miten sitoutunut olet Seinäjokeen?

Hyvin sitoutunut. Täällä on perheeni ja työni.
Olen myös hakemassa Suomen kansalaisuutta, minkä
vuoksi olen prepannut suomen kieltäni antaumuksella.
Kansalaisuuden myöntämiseksi on läpäistävä kielikoe. →

SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
ulkoilu on parasta. Voi valita turvallisen kuntoradan tai
seikkailullisemman luontopolun. Lopuksi vien vieraat aina laavulle
grillamaan avoimen taivaan alla. Kesäaikaan Seinäjoella kannattaa
pyöräillä ympäriinsä. Etenkin SJK:n pelejä katsomaan.

TEKSTI KIRSI HAAPAMATTI KUVAT MINNI PITKÄMÖ

Mark Wiltshear vitsailee brändänneensä itsensä hattupäisenä
lontoolaisena. Tuttu hän monelle onkin. Varsinkin heille, jotka
ovat tänne muualta lennähtäneet.

MARK
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MARK
WILTHSEAR

Mark on yrittäjä MT Xport -konsulttiyrityksessä ja luotsaa myös Kohti EteläPohjanmaata -hanketta Sedussa. Hän tekee Etelä-Pohjanmaata esitteleviä
podcasteja ja videoita Glenn Murrayn kanssa sekä omia podcasteja The Finnish
Football Show ja The Explore Finland Radio Show. Mark on perustanut maahanmuuttajia yhdistävän E-P WIISE ry:n yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hän on
kotoisin Iso-Britannista, Etelä-Lontoosta ja on asunut Seinäjoella vuodesta 2008.

MARK
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Y M M Ä R TÄ I S I VÄT P Ä M U U T K I N
ETELÄ-POHJANMAAN ERITYISYYDEN
Mark Wiltshearin ja Glenn Murrayn podcast What’s On in
Southern Ostrobothnia on puheshow, jossa he esittelevät,
mitä kaikkea kiinnostavaa Seinäjoella ja koko Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu. Lisäksi Glenn Murray tekee videosisältöjä The Nordic Tourist -Youtube-kanavalleen ja Mark
radioshowta nimeltä Explore Finland. Kaikessa tässä
sisällössä kyse voi olla joogasta taidehallilla, maistuvasta
paikallisesta pienpanimo-oluesta tai huikeasta retkestä
muinaismuistojen äärelle luontokohteeseen.
– On tärkeää, että Seinäjokea ja koko maakuntaa markkinoidaan englannin kielellä ja muusta kuin paikallisesta
näkökulmasta. Näyttää siltä, että me muualta maailmalta
muuttaneet näemme ja koemme maakunnan toisin kuin
paikalliset. Monta kertaa jonkin videon tai ohjelmajakson
jälkeen paikalliset kommentoivat, että jaa, en tiennyt että
meillä on täällä tämmöinenkin nähtävyys tai luontokohde, Glenn Murray sanoo.

Murray uskoo, että maakunnan matkailupotentiaalia ei
ole hyödynnetty riittävästi. Ulkomaalaiset matkailijat tai
vaikka Seinäjoelle muuttavat vaihto-opiskelijat lähtevät
vapaa-ajallaan kuluttamaan rahaa muualle, esimerkiksi
Lappiin tai Itä-Suomeen, kun eivät tiedä paremmasta.
– Täällä on kuitenkin paljon sellaista, joka on maan
parasta. On paras rokkifestari, suorastaan majesteettinen
maailmanluokan oopperafestivaali ja Euroopan suurin
kraatterijärvi. Mielestäni Seinäjokeakin markkinoidessa
on syytä suitsuttaa koko maakuntaa rannikolle asti,
Murray innostuu.
Mark Wiltshear vahvistaa, että suuret matkailijaryhmät
tarvitsevat englanninkielistä materiaalia lomavalintojensa tueksi.
– Usein Suomi näyttäytyy ulkomaalaisille vain kahtena: on Helsinki ja sitten on Lappi. Vaikka on niin paljon
muuta, varsinkin meillä Etelä-Pohjanmaalla. •

S

KUVA TUUKKA KIVIRANTA

einäjoki on kasvava opiskelijakaupunki, jonka
keskustakampus sijaitsee vain 700 metrin
päässä rautatieasemasta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on erikoistunut yrittäjyyteen, ruokaan ja kansainvälisyyteen. SeAMK on valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Suomen
paras ammattikorkeakoulu.
Seinäjoen yliopistokeskuksessa on kuusi professuuria
ja 25 tutkimusryhmää. Alueella pitkään toimineet korkeakouluyksiköt muodostavat Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston kasvualustan.
Viiden yliopiston Epanet-verkosto tehostaa tutkimustyötä ja laajentaa paikallista tutkimus- ja kehittäjäyhteisöä. Samalla luodaan uudenlainen yhteistyöverkosto suomalaisten korkeakoulujen välille.
Sedussa opiskelee vuosittain yli 10 000 tiedonjanoista.
Koulutusvaihtoehtoja on 80, ja tutkinnon suorittaa vuosittain yli 2000 osaajaa. Sedun ja ammattikorkeakoulun
tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden
määrää merkittävästi. •

KASVAVA
OPISKELIJAKAUPUNKI

K A S VAVA
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EI TARTTE
OLLA PITSAA!
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SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
Seinäjoen Apila-kirjasto on fantastisen kaunis rakennus. Menen sinne istumaan, avaan kirjan
ja vain rentoudun. Vahvan suositukseni annan myös pyöräilylle. Jokaisen kannattaisi ottaa
pyörä alle ja lähteä tutkimaan Seinäjokea. Kaupunki avautuu siten aivan ainutlaatuisella tavalla.

Silvia Gaiani suitsuttaa Seinäjokea kuin matkailumainoksessa
konsanaan. Hän seisoo kuitenkin ylisanojensa takana.
läpohjalainen jähmeys ja sisäänpäinkääntyneisyys on
hänen mielestään pelkkä myytti.
– Vaikka en puhu paljon suomea, olen saanut täältä
paljon ystäviä, niin kollegoista Ruralia-instituutissa kuin
ruokayrittäjistä, joita työn puolesta olen päässyt tapaamaan. Aina, kun tulen Seinäjoelle, luvassa on todella
paljon sosiaalista kanssakäymistä. Käymme kahvilla ja
syömässä ja Kalevan navetassa taidenäyttelyissä. Niin ja
ostoksilla! Rakastan suomalaista designia.
Pian seinäjokelaistuva italialainen on ihastunut myös
suomalaiseen ulkoilmakulttuuriin.
– Italialaiset istuskelevat enimmäkseen sisällä, jos on
huono sää. Täällä ihmiset näyttävät ulkoilevan, vaikka
sataisi mitä.
Bologna ja Etelä-Pohjanmaa ovat Gaianin mukaan monin tavoin samanlaisia. Molemmilla alueilla on voimakas
identiteetti ruuantuottajana, ja ruuan ympärillä on paljon
vireää yrittämistä.
Vielä tätä haastattelua tehdessä Gaiani ei tiedä, minne
päin Seinäjokea hän perheineen asettuu. Toiveena olisi
koti jostain keskustan ja maaseutumaiseman välimaastosta.
– Haluan integroitua Seinäjoelle ja juurruttaa myös
lapseni tänne. He menevät suomenkieliseen päiväkotiin,
ja minä opiskelen suomea omatoimisesti ja verkkokurssilla Helsingin yliopistossa. Puolisoni ei valitettavasti voi
kokonaan muuttaa Seinäjoelle, joten hän kulkee sitten
Bolognan ja Seinäjoen väliä. Odotan ajastamme Seinäjoella tulevan ihanaa. •

– Italialaiset turistit ovat kuuluja siitä, että he syövät
matkoillaan aina italialaista ruokaa. Minä en. Suomessa
haluan syödä suomalaista ruokaa. Rakastan karjalanpiirakoita, leipäjuustoa, suomalaisia sieniä ja mustikoita ja
Seinäjoen upeiden ravintoloiden tarjontaa, italialainen
Silvia Gaiani sanoo.
Gaiani on todellinen Suomi-fani. Hän on aikaisemmin
työskennellyt Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa, ja
parivuotisen pestin ajan matkustanut edestakaisin
kahden kodin väliä Joensuu-Bologna. Nyt luvassa on
”kunnollinen” muutto Suomeen, Seinäjoelle.
– Muutan tänne perheeni kanssa. Olen juuri etsimässä
päiväkotipaikkoja kolmelle lapselleni ja saunallista kotia
meille. Tämä on unelmani. Tunnen olevani nyt oikeassa
paikassa.
Silvia Gaiani on kaksinkertainen tohtori, ja hän on
tehnyt kansainvälistä uraa ruokajärjestelmän kestävyyden parissa. Viisivuotinen tutkimushanke on tuonut
hänet nyt Seinäjoelle, eikä Gaiani voisi olla onnellisempi.
– Koronapandemian vuoksi muutto on viivästynyt,
koska koko Italia oli pitkään sulkutilassa. Olen kuitenkin
päässyt käymään Seinäjoella jo useita kertoja. Tunnen
kaupungin omakseni, kodikseni. Kun olen täällä, oleminen on stressitöntä. Joka kerta jo, kun astun Helsingissä
Seinäjoelle vievään junaan, rentoudun. Jonkinlainen
rauha valtaa mielen.
Italialaistutkija kehuu Seinäjokea sopivan kokoiseksi
kaupungiksi, joka tarjoaa ihmiselle kaiken tarpeellisen.
On kulttuuria, luontoa ja tekemistä myös lapsille. Ete-

SILVIA
GAIANI

Silvia työskentelee Seinäjoella Ruralia-instituutissa Epanet-verkostoon kuuluvan, yrittäjyyttä
ja innovaatioita elintarvikeketjun kestävyysmuutoksessa käsittelevän tutkimusryhmän
johtajana. Hän on kotoisin Italian Bolognasta ja asunut Seinäjoella vuodesta 2022.

S I LV I A
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YHTÄ
AKTIVITEETTIKESKUSTA
KOKO PAIKKA
TEKSTI OUTI RANTALA KUVA MINNI PITKÄMÖ

Voisi kuvitella, että ihminen saa kulttuurishokin muutettuaan yli
kymmenen miljoonan asukkaan kaupungista Kiinasta suoraan
Seinäjoelle. Näin ei käynyt perheelle, joka arvostaa terveellistä
elinympäristöä sekä palvelujen ja luonnon läheisyyttä.

AVA R U U D E N TÄ H D E T

S

Vänskä oli ensimmäistä kertaa Kiinassa. Heidät vihittiin
vuonna 1998, minkä jälkeen molemmat tulivat opiskelemaan Helsinkiin.
– Valmistuin 2000-luvun alussa filosofian maisteriksi
Helsingin yliopistosta. Vaimo opiskeli Haaga-Heliassa
tradenomiksi ja oli Belgiassa vaihdossa, kun sain töitä
Metsolta ja lähdin Kiinaan töihin aluksi yksin. Vaimo tuli
perässä myöhemmin.
Kiinassa kaikki maksaa paljon enemmän kuin
Suomessa. Esimerkiksi päivähoitomaksut ovat moninkertaiset. Kun toinen lapsi syntyi, perhe päätti muuttaa
Suomeen. Perheen paikkakunnan valintaan vaikutti
sekin, että Vänskän veli vaimoineen asuu Nurmossa.
He pitävät tiiviisti yhteyttä ja pojat rakastavat yhteistä
aikaa sedän ja tädin kanssa.

uzhoussa kymmenen vuotta asuneiden
Jani Vänskän ja Ni Xiaohongin perhe muutti
Seinäjoelle viitisen vuotta sitten.
– Kun asuu tarpeeksi pitkään ulkomailla, rupeaa arvostamaan ja toivomaan lapsellekin toisenlaista elämää.
Seinäjoella lapsille on paljon tekemistä, tämä on yhtä
aktiviteettikeskusta koko paikka, Jani Vänskä naurahtaa.
– Voisi tulla käänteinen kulttuurishokki, jos nyt menisin Kiinaan perheen kanssa. Miljoonakaupunki voi olla
mukava paikka, jos olet sinkku.
Vänskä työskentelee Atrialla vientipäällikkönä vastuualueenaan Kiina. Hänen vaimonsa Ni Xiaohong on
kotoisin Lounais-Kiinasta. Hänelle työpaikka löytyi
tamperelaisesta viestintätoimistosta, jossa hän auttaa
yrityksiä verkostoitumaan Kiinan markkinoille maan
suurimman sosiaalisen median alustan WeChatin kautta.

Seinäjoella kaikki toimii hyvin

Lapset voivat liikkua vapaasti

Perhe asuu Joupissa, josta pitkän etsinnän jälkeen löytyi
omakotitalo.
– Seinäjoella parasta on se, että kaikki on tässä lähellä.
Olen Helsingin Kontulan kasvatti, joten tiedän, miten
pitkä matka esimerkiksi harrastuksiin ja palveluihin voi
olla Suomessakin. Seinäjoki toimii. Meillä on täällä toimiva palveluinfra: kaikkea löytyy, mutta mihinkään ei ole
ruuhkaa, Vänskä toteaa.
Kotikielenä heillä on suomi ja kiina. Pojat ovat englanninkielisellä luokalla Marttilan koulussa.
– Opetan lapsilleni kiinan kieltä. Ohjaan heitä myös
musiikissa. Olen soittanut pianoa ja harmonikkaa. Työskentelin aikaisemmin Kiinassa lastentarhanopettajana,
mutta Suomessa en ole voinut tehdä näitä töitä, koska
pitäisi osata paremmin suomea, Ni Xiaohong kertoo. •

Viidessä vuodessa perhe on todennut sen, että Seinäjoelta
löytyy kaikki, mitä ruuhkavuosia elävä lapsiperhe tarvitsee. Heillä on kaksi poikaa, 11-vuotias Vili ja 7-vuotias
Veeti, jotka harrastavat monenlaista.
– Pojilla on musiikki- ja taideharrastuksia. Seinäjoella
saa korkeatasoista opetusta, mikä ei ole itsestäänselvyys.
Käymme pyöräilemässä yhdessä. Pidän Törnävästä ja
Kyrkösjärven alueesta. Minulle luonnossa liikkuminen on
tärkeää. Tykkään kerätä marjoja ja sieniä ja yritän saada
lapsetkin mukaani metsään, Ni Xiaohong sanoo.
– Seinäjoella lapset voivat liikkua vapaasti, eikä tarvitse pelätä heidän turvallisuutensa puolesta. Täällä on
puhdas ilma ja puhdasta ruokaa. Elämä on terveellistä.
Pariskunta tapasi toisensa yli 20 vuotta sitten, kun

SUOSITTELEMME SEINÄJOKEA, KOSKA

Seinäjoelta löytyy kaikki, mitä ruuhkavuosia elävä lapsiperhe
tarvitsee. Seinäjoella lapset voivat liikkua vapaasti, eikä tarvitse
pelätä heidän turvallisuutensa puolesta.

JANI VÄNSKÄ
&
NI XIAOHONG
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Jani on vientipäällikkö. Hän on kotoisin Helsingistä ja muutti
Seinäjoelle vuonna 2016 Suzhousta Kiinasta.
Ni Xiaohong on WeChat-markkinoinnin asiantuntija. Hän on
kotoisin Lounais-Kiinasta Sichuanin maakunnasta ja muutti
Seinäjoelle vuonna 2016 Suzhousta Kiinasta.
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KOSMOPOLIITTI
VALITSI
SEINÄJOEN

T

yöskentelen kasvuyritys Vaskin, Rodstein Oy:n
hallituksen puheenjohtajana ja olen yrityksen
pääomistaja.
Liiketoiminnan lisäksi minua pitää Seinäjoella perhe.
Vaimoni Emma on suomenruotsalainen, ja kotoisin Pohjanmaan rannikolta Munsalasta. Meillä on kaksi pientä
lasta, 3-vuotias Ella on syntynyt Torinossa Italiassa ja
1-vuotias Eevi Seinäjoella.
Olemme viihtyneet Seinäjoella. Ostimme juuri talon
Katilan kylästä. Seinäjoki sopii meille asuinpaikaksi erinomaisesti myös siksi, että vaimoni vanhemmat asuvat
noin tunnin ajomatkan päässä.
Seinäjoella on hyvä viettää vapaa-aikaa. Pelaan jalkapalloa, tennistä ja padelia. Harrastusmahdollisuuksia
kaupungista ei puutu. On myös hienoa, että kaupunki
kehittyy. Seinäjoen keskustaa on uudistettu paljon. 15
vuoden aikana kaupunki on kehittynyt huimasti.
Olen syntynyt Lontoossa vuonna 1981. Asuin
lapsuuteni ja nuoruuteni Abu Dhabissa. Olen opiskellut
Oxfordissa ja valmistunut matemaattisten tieteiden
maisteriksi 21-vuotiaana.
Tulin ensimmäisen kerran Seinäjoelle helmikuussa
2008. Työskentelin talousjohtajana italialaisessa Prima
Industrie -konsernissa, jonka johtoryhmän jäsen edelleen
olen. Autoin yrityksien yhdistämisessä, kun konserni osti
kauhavalaisen Finn-Powerin. Seinäjoelle vuonna 2018
siirretty levyntyöstökoneita valmistava tehdas kuuluu
konsernin Prima Power -ryhmään. Lähdin vuonna 2013
Isoon-Britanniaan ja myöhemmin muutimme vaimoni
kanssa Italiaan. Kun lapsi syntyi, päätimme palata Suomeen vuonna 2020.
Lähdin mukaan suomalaisten kumppanieni perustamaan yritykseen, Rodsteiniin, joka on nykyisin nimeltään
Vaski. Kun teimme päätöstä yrityksemme sijainnista,
valinta oli helppo: Seinäjoki. Vaihtoehtona olisi ollut Mikkeli, mutta olin sitä mieltä, että Seinäjoelta löytyy osaamista, korkeakoulutusta ja useita saman alan yrityksiä.
Liikevaihtomme on parissa vuodessa nelinkertaistunut.
Työntekijöitä on parikymmentä.
Seinäjoelle on helppo saada houkuteltua korkeakoulutettuja työntekijöitä. Työkielenä meillä on englanti, sillä
meillä on työntekijöitä useista eri maista.
Seinäjoella on hyvä ammattikorkeakoulu, mutta mahdollisuuksia olisi vielä parempaan. Se, mitä Seinäjoelta
puuttuu, on yliopisto. Ehkä tämä voi toteutua sitten, kun
asukasluku kasvaa yli sadantuhannen. •

Yritysjohtaja Michael Mansour
löysi perheensä kanssa
Seinäjoelta omakotitalon
luonnonläheisestä paikasta.
Suunnitelmissa on asettua
kaupunkiin pidemmäksi aikaa.

SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
kaupunki on vehreä ja rauhallinen
asuinpaikka. Seinäjoella on
huippukoulutusta, monipuolista
yritystoimintaa ja erilaisia
aktiviteetteja vapaa-aikaan.

MICHAEL
MANSOUR

Michael on Rodstein Oy:n hallituksen
puheenjohtaja. Hän on kotoisin Englannista
ja muutti Torinosta Italiasta Seinäjoelle 2020.
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SYKKEET
KORKEALLA
KUVA TUUKKA KIVIRANTA

Seinäjoki on liikkujan ja urheiluhullun unelmakaupunki.
Seitsemän eri pääsarjatasoilla kilpailevaa joukkuetta
pitävät huolen siitä, että sykkeet pysyvät korkealla
myös katsomoissa.
Seinäjoella toimii yli 60 urheiluseuraa ja järjestöä.
Aivan keskustan tuntumassa sijaitsevasta Joupiskan
liikunta-alueesta on muodostunut lajien keskittymä,
jossa voi harrastaa useita liikuntamuotoja. •

SYKKEET
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KORKEALLA

SYKKEET
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IHMEELLINEN
JENKKIFUTISSEURA
VETÄÄ MAAILMALTA
SEINÄJOELLE
Filip Zacok ja Christian Powell pelaavat
amerikkalaista jalkapalloa Seinäjoella, vaikka
vientiä olisi myös maailmalla. Miksi ihmeessä?

AVA R U U D E N TÄ H D E T
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Los Angeles ja Seinäjoki, kuin yö ja päivä

ästä jutusta voi helposti tulla liian siirappinen. Otetaan silti se riski, ja annetaan Christian Powellin ja
Filip Zacokin suitsuttaa joukkuettaan ja seuraansa
Seinäjoki Crocodilesia. Crocodiles pelaa Vaahteraliigassa,
joka on Suomen jenkkifutiksen SM-sarja.
– Tämä on erilainen seura kuin muut. Crocodilesissa
pelaajiin suhtaudutaan ihmisinä ja heitä autetaan. Olen
kuullut paljon kauhutarinoita jenkkifutiksen pelaajista
Euroopassa ja muualla maailmassa, joilla ei ole ollut näin
hyvää tuuria kuin minulla. Joillekin on luvattu asunto ja
palkkaa ja apua elämän aloittamiseen uudessa maassa,
mutta sitten pelaaja onkin jäänyt tyhjän päälle, selviämään yksin, Yhdysvalloista Seinäjoelle muuttanut Christian Powell sanoo.
Filip Zacok vahvistaa joukkuetoverinsa sanat:
– Crocodiles on kasvattiseurani, olen kasvanut lajin
pariin tässä yhteisössä. Täällä on hyvä seurahenki, valmentajat ovat mukavia ja joukkuekavereista tulee ystäviä
nopeasti. Yhteishenki on ainutlaatuinen.

Kuten useimmat kansainväliset pelaajavahvistukset,
myös Christian Powell päätyi Seinäjoelle Europlayersivuston kautta. Se on sivusto, jonka kautta amerikkalaisen jalkapallon pelaajat etsivät seuroja Euroopasta.
Powell oli kokeeksi naputellut tietonsa saitille, ja
Crocodilesista oltiin heti yhteydessä.
– Pakko myöntää, etten tiennyt yhtään, millaisesta
maasta on kysymys. Suomi? Seinäjoki? Googlesta hain
tietoja ja totesin, että aika vihreää ja metsäistä on. Kun
ensimmäistä kertaa tulin tänne, oli hellekesä, ja ajattelin että no tämähän on hienoa. Kaverini olivat turhaan
varoitelleet, että pakkaa kaikki lämpimimmät vaatteesi
mukaan. Palasin talveksi Yhdysvaltoihin, ja seuraavana kesänä koinkin sitten todellisen suomalaisen sään.
Oli kylmää ja satoi viikkokaupalla. Nyt olen tutustunut
talveenkin, ja onhan täällä nyt raastavan kylmää Los
Angelesin säähän tottuneelle. →

TEKSTI KIRSI HAAPAMATTI KUVAT MINNI PITKÄMÖ
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miten vapaata eläminen Seinäjoella on. Voi kulkea turvallisesti mihin vain, jos vertaa Los Angelesiin.

Powell pelaa Crocodilesin riveissä nyt viidettä kautta,
joten paikka on ollut mieluinen. Kokeneella keskushyökkääjällä olisi vientiä muissakin maissa, mutta Powell
kokee Seinäjoen kodikseen ja Crocodilesin tiimikseen.
– Olen myös työskennellyt Seinäjoella, personal
trainerina paikallisella kuntosalilla, mutta tällä hetkellä
työni on pelata ja valmistautua tulevaan kauteen.
Christian Powell on jo selvinnyt kulttuurisokista, jonka
koki muuttaessaan Seinäjoelle 2018.
– Oudointa oli ehkä se, että ihmiset ovat kovin erilaisia
kuin Yhdysvalloissa. Kotimaassani ihmiset ovat avoimia
ja puheliaita. Suomalaiset ovat naama peruslukemilla ja
keskittyvät omiin asioihinsa.
Powell sanoo, ettei ole mikään bilettäjä, joten Seinäjoen
verkkaisuus ja hiljaisuus eivät paina mieltä.
– Tykkään lukea kirjoja ja liikkua pyörällä paikasta
toiseen. Asun Simunassa, mistä on lyhyt matka kaikkialle, varsinkin talviharjoitushallillemme Bullerintielle.
Joukkuekavereista on myös tullut ystäviä. En koe oloani
yksinäiseksi. Olen sen sijaan iloisesti yllättynyt siitä,

CHRISTIAN POWELL

Ujo poika oppi suomen pikavauhtia
Filip Zacok on käytännössä ”paikallinen poika”, sillä hän
muutti perheensä kanssa Suomeen Slovakiasta jo vuonna
2012. Hän on käynyt lukion Seinäjoella, englanninkielisellä linjalla.
– Muutimme Seinäjoelle isän työn perässä. Isä on lihanleikkaaja. Muistan, kun lukion ensimmäisenä päivänä
astuin luokkaan, jossa kaikki muut jo olivat. Se oli ujolle
pojalle kova paikka. Vielä kun piti puhua englantia, oli se
kyllä kuumottava tilanne.
Englanninkielisestä lukiolinjasta huolimatta osa opetuksesta oli suomeksi, ja tietenkin suomea kuuli kaikkialla.
Zacok alkoi pian etsiä itselleen harrastusta. Hän oli Slovakiassa menestynyt judoka, mutta isän ehdotuksesta hän
päätti kokeilla amerikkalaista jalkapalloa. →
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Crocodilesissa
yhteishenki on
ainutlaatuinen.

– Tykkäsin lajista heti. Varmasti judotaustasta on
hyötyä esimerkiksi kehonhallinnassa. Lisäksi tunnelma
seuran harjoituksissa oli tosi kannustava ja miellyttävä.
Jenkkifutiksessa aloin myös puhua suomea koko ajan
enemmän, se auttoi kielen oppimisessa kovasti.
Ujous ei ainakaan enää ole Filip Zacokissa silmiinpistävä piirre. Hän sanoo silti omaksuneensa enemmän
suomalaisen mentaliteetin – ainakin jos sitä vertaa yhdysvaltalaiseen. Zacok vietti Yhdysvalloissa, Indianassa
liki neljä vuotta, opiskellen täydellä urheilijastipendillä ja
pelaten yliopistofutista.
– Seinäjoella ihmiset ovat hiljaisia ja ehkä myös ujoja.
Amerikassa tuntui aluksi oudolta, kun kaikki tulivat
kyselemään, että kukas se sinä olet ja mitä teet täällä.
Harkitsin jopa käyntikortin painatusta. Olisin voinut ojentaa sen aina kysyjälle. Niin kiinnostuneita minusta oltiin.
Sellainen kiinnostus tuntuu seinäjokisesta erikoiselta. →

CHRISTIAN POWELL
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Koti on Seinäjoella, ainakin sydämen koti
Filip Zacok työskentelee tällä hetkellä samassa ruokatalossa, missä isänsä Suomeen muuton aikaan työskenteli. Hän ei saa
jalkapallon pelaamisesta varsinaisesti palkkaa.
– Olen kolmivuorotyössä logistiikkapuolella. Se hieman haittaa harjoituksiin osallistumista. Työssäkäynti on nyt tällainen välietappi. Olen hakenut yliopistoon Vaasaan ja Ouluun, liikkeenjohdon tutkinnon amerikkalaisyliopistosta jo hankkinut Zacok kertoo.
Zacokille saattaa kuitenkin urjeta vielä ura jalkapallon parissa kansainvälisesti. Hänet on kutsuttu Kanadan liigaleiritykseen kuluvana keväänä. Sieltä jatkoon päässeet karsivat pääsystä Kanadan ammattilaispelikentille.
Myös Christian Powellin tulevaisuudensuunnitelmat ovat auki. Ammattilaisuus Yhdysvalloissa on vielä
mahdollinen.
– Kävi miten tahansa, tulen aina pitämään Seinäjokea ja tätä joukkuetta kotinani. Kiitän joka päivä hyvää tuuriani, että
olen päätynyt tänne kylmään maahan.
Aivan suomalaistunut Powell ei ole. Hiihtäminen ja luistelu ovat toistaiseksi kokematta jääneitä elämyksiä. Suomen
kieltä hän sanoo osaavansa muutaman sanan.
– Tajuttoman vaikea kieli. •

CHRISTIANIN SEINÄJOKI-SUOSITUKSET:
Vaikka se on tekojärvi, eikä oikea, pakko silti sanoa Kyrkösjärvi. Sen rannalla
on tunnelmallista. Paras ravintola on Matador. Sinne meitä pelaajia viedään
sopimusneuvotteluihin, joten se on tullut tutuksi.

FILIPIN SEINÄJOKI-SUOSITUKSET:
Haluaisin sanoa Kyrkösjärvi, mutta koska Christian vei sen, sanon Tanelinranta.
Ravintoloista pidän eniten Pancho Villasta.

CHRISTIAN
POWELL
FILIP
ZACOK

Christian on amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Seinäjoki
Crocodilesissa. Hän on kotoisin Yhdysvalloista, Los Angelesista ja
asunut Seinäjoella vuodesta 2018 (välissä jaksoja Yhdysvalloissa).

Filip on opiskelija sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Seinäjoki
Crocodilesissa. Hän on kotoisin Slovakiasta, Popradin kaupungista ja asunut
Seinäjoella vuodesta 2012 (välissä usean vuoden jakso Yhdysvalloissa).
CHRISTIAN

CHRISTIAN POWELL
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URHEILULLISEEN
ELÄMÄNTYYLIIN

SOPIVA
KAUPUNKI
TEKSTI OUTI RANTALA KUVAT MINNI PITKÄMÖ

Uusi-Seelanti vaihtui Suomeen vuonna 2016, ja koti löytyi
McDaden perheelle opiskelujen myötä Seinäjoelta.
Lapset ovat paljasjalkaisia seinäjokelaisia.

J

– Olen pelannut rugbya pienestä asti ja pelaan edelleen. Liityin Seinäjoki Rugby -seuraan vuonna 2016. Olen
mukana Suomen Rugbyliiton hallituksessa. Tykkään
pelata myös jalkapalloa ja salibandya.
McDaden sukujuuret ovat äidin puolelta australialaiset
ja polynesialaiset ja isän puolelta brittiläiset.
– Moni ei varmasti ulkonäön perusteella osaisi veikata,
että sukuni on Samoalta. Vaalea iho ja siniset silmät ovat
isältäni, ruumiinrakenteeni äidin suvun puolelta.

ames McDade on lähtöisin Uudesta-Seelannista 1,5
miljoonan asukkaan Aucklandista, täysin erilaisesta
ilmastosta. Hän on jo hyvin tottunut Suomen säähän. Ulkoilu ja liikunta kuuluvat hänen elämäänsä. Seinäjoelta löytyvät hänen elämäntyyliinsä sopivat puitteet.
– Maastopyöräilen ympäri vuoden. Jouppilanvuorella
on hyvät reitit. Käymme koko perhe talvisin luistelemassa. Seinäjoella on myös hyviä leikkikenttiä.
Hän tapasi suomalaisen naisen Uudessa-Seelannissa,
jossa tämä oli au pairina. Rakkaus roihahti ja toi miehen
Suomeen.
– Olen asunut kymmenen vuotta Suomessa. Tulimme
maaliskuussa 2012 Kannukseen, josta vaimoni Krista on
kotoisin. Työskentelin aluksi hänen vanhempiensa isolla
maitotilalla.
He asuvat lastensa, 5-vuotiaan Maxin ja 2-vuotiaan
Elisabetin, kanssa rivitalossa Joupissa.
– Lapsemme ovat syntyneet Seinäjoella eli ovat seinäjokisia. Puhumme kotona vaimon kanssa englantia ja
lasten kanssa sekä suomea että englantia.

Kolmen ammatin mies
Suomen kieli taipuu jo varsin näppärästi uusiseelantilaiselta. Positiivinen asenne huokuu 41-vuotiaasta
miehestä, joka vähän väliä kajauttaa naurun. Sopeutuminen uuteen maahan on vaatinut kuitenkin muun muassa
ammatin vaihdon.
– Entinen ammattini on keittiömestari. Työskentelin
Uudessa-Seelannissa artesaaniruokaan erikoistuneessa yrityksessä pääkokkina. Seinäjoelta oli vaikea saada
oman alan töitä, koska olisi pitänyt osata puhua suomea.
Vuonna 2016 hän suoritti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkinnon kansainvälisen liiketoiminnan
opinnoista. Hän on vuosien ajan tehnyt opiskelijatyötä
Seinäjoki Entrepreneurship Societyssa. →

Rugbya ja muita pelejä
Seinäjoelle pariskunta päätyi elokuussa 2012 vaimon
sairaanhoitaja-opintojen myötä. Urheilullinen mies löysi
nopeasti tekemistä.

JAMES
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MCDADE
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Pian plakkarissa on kolmas ammatti. Kesään
mennessä McDade valmistuu logistiikkainsinööriksi.
– Aloitin työt Wärtsilässä harjoitteluohjelman
kautta myynti-insinöörinä. Myymme laivan moottoreita eri puolille maailmaa.

Edistyksellinen kotikaupunki
McDade kehuu kotikaupunkiaan edistykselliseksi,
kehittyväksi, perhekeskeiseksi ja tapahtumarikkaaksi.
– Parasta on, ettei Seinäjoki ole valtava kaupunki,
mutta meillä on kaikkea. Perhe-elämän kannalta
kaupunki on turvallinen.
Hän on pannut merkille Seinäjoen kulttuuriin
kuuluvan yritteliäisyyden.
– Ihmiset ovat yritteliäitä. Kun halutaan tehdä
jotain uutta, ihmiset etsivät keinon toteuttaa sen. Jos
mitään ei yritä, niin mitään ei saa. •

SUOSITTELEN SEINÄJOKEA, KOSKA
Seinäjoella otetaan huomioon eri-ikäiset
ihmiset: kaikille on tekemistä tarjolla.
Paljon uutta tulee koko ajan. Meillä on
hyviä tapahtumia. Tavaroita ja palveluja
on helppo löytää.

KUVA TUUKKA KIVIRANTA

A

ALVAR
AALLON JA
KULTTUURIN
KAUPUNKI

rkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen
hallinto- ja kulttuurikeskus on kansainvälinen
nähtävyys, jota täydentää näyttävä Apila-kirjasto.
Seinäjoen maamerkki on Lakeuden ristin kellotorni.
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta, museokeskus Tiklas ja kansalaisopisto Tammi-kampus ovat
uusia kulttuurin, harrastusten ja kohtaamisten paikkoja.
Rytmikorjaamo on yksi Suomen tunnetuimmista ja suurimmista rokkiklubeista. Saman katon alla voi kokoustaa, työskennellä, opiskella ja järjestää tapahtumia.
Seinäjoki on tunnettu Provinssista ja Tangomarkkinoista. Hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi Seinäjoki
on suosittu kokous- ja tapahtumakaupunki. •

VISITSEINAJOKI.FI • KALEVANNAVETTA.FI • RYTMIKORJAAMO.FI
SEINAJOKI.FI/KANSALAISOPISTO • SEINAJOKI.FI/MUSEO

JAMES
MCDADE

James on kotoisin UudestaSeelannista ja hän tuli
Seinäjoelle vuonna 2016.
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S E I N Ä J O K I - FA K TA A
» Seinäjoki kuuluu Suomen voimakkaimmin kasvavien
ja elinvoimaisimpien kaupunkien joukkoon.
» Seinäjoki on tutkitusti Suomen paras paikka
yrityksille. Yritykset ovat rankanneet Seinäjoen
toistuvasti ykköseksi Elinkeinoelämän keskusliiton,
Suomen Yrittäjien ja Taloustutkimuksen
yritysilmapiirikyselyissä.
» Seinäjoella on 65 000 asukasta ja kasvu on
noin 1 % vuodessa.
» Seinäjoella syntyvyys on suurten kaupunkien
korkeimpia ja työllisyysaste on maan kärkeä.
» Seinäjoella ja sitä ympäröivässä maakunnassa
tuotetaan merkittävä osuus koko Suomen ruuasta.

Etäisyydet junalla
Sijainti Suomen pääradan
varrella on erinomainen.
Oulu 2 h 50 min
Tampere 1 h
Helsinki 2 h 50 min

seinajoki.fi

intoseinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki

sjkkaupunki

